
 הם שפיגלר ומוטל׳ה תל־אביב, הפועל מאמן שווייצר, דויד של יחסיהם
ומסובכים. מיוחדים
 היו השניים מאמנה, היה ושווייצר נבחרת־ישראל קפטן היה כשמוטל׳ה פעם,

 אימן ושווייצר תל־אביב הפועל למאמן הפך מוטל׳ה כך, אחר טובים. חברים
 ובמיגרשי״הכדורגל ארוכה, תקופה זה עם זה דיברו לא והשניים אחרות, קבוצות

השניים. שבין הסיכסוכים על לספר אז אהבו
 היא: הסיבה במיגרשים, מספרים הפעם, ביחד. שוב ושווייצר מוטל׳ה עכשיו

כסף.
 טובים, חברים להיות שיסרבו אנשים הרבה מכירה לא אני כזו סיבה ובגלל

 קלן, לפ״צ שנמכר זה פיזגטי, דויד של הסוכן הוא מוטל׳ה ככה: אז קרובים. ואפילו
 הצליח פיזנטי, של סוכן בתור תל־אביב. בהפועל משחק והוא לארץ, חזר ועכשיו
 שיביא זה הוא תל־אביב. להפועל פיזנטי כמו שאין שווייצר את לשכנע שפיגלר

המדינה. של הגביע את גם ואולי הנחמה, ואת הישועה את
מקום הא, בטבלה? מקום איזה — תל־אביב הפועל עם בצרות שנמצא שווייצר,

שווייצר ודויד מידה שסיגלר, מוט׳לה
לעשות! יכול שכסף מה

 שרק הפועל לראשי הסביר הוא השתכנע. זה שווייצר בקיצור, — שכחתי כמעט ,8
 למוטל׳ה סידר הוא לראשות־הטבלה. והפועל ליושנה עטרת שיחזיר זה הוא פיזנטי

 שהוא אומרים במיגרשים לארץ. פיזנטי את להביא כדי לגרמניה, כרטיס־טיסה
 אלה ובימים מוטל׳ה. כמו מעולה לסוכן שמגיע כמו דמי־תיווך, קצת גם לו סידר

 ביחד. שווייצר־שפיגלר, החדש, השינים צמד את לראות אפשר
לעשות! יכול שכסף מה

נס
במישפחת

לוי
 של הצעירים ילדיו ושמוליק, סוני

 ניצלו ירושלים, בית״ר מנהל לוי, אברם
קטל מתאונת־דרכים האחרונה בשבת

נית.
 אפסנאי של במכוניתו נסעו הילדים

 בין למישחק לבלומפילד, הקבוצה
 פתח־תיקווה. להפועל ירושלים בית״ר

 בניצחון שוב הסתיים אגב, המישחק,
בית׳׳ר.
 צומת ליד מירושלים, בירידה אז

 הגלגל לפתע התפוצץ שער־הגיא,
 הידרדרה וזו המכונית, של הקידמי
לתהום.
 יושבי את אסף במקום שעבר רכב

 והוביל נפגעו, לא שבדרך־נס המכונית,
 למיג־ הישר — לא? אם לאן — אותם

ביפו. רש
 בצומת עברו התאונה אחרי שעתיים
 אברם של אשתו לוי, שושי שער־הגיא

 חנן של אשתו אזולאי, ועדי לוי,
 היו השתיים בית״ר. קפטן אזולאי,
 את שראתה שושי, למישחק. בדרכן

 לעדי הסבירה הדרך, בצד המכונית
נפ שהיו ספק אין זו כמו שבתאונה

געים.
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לוי אברהם
לך!״ אספר אני ,,לא

 בית״ר יציע ,8 לשער בכניסה
 אחד שושי את פגש ירושלים,
 הילדים?" עם באת את ״גם האוהדים.

 יודעת לא את ״אז השיבה. ״לא,״ שאל.
 ״לא,״ שוב. ניסה בדרך," להם קרה מה

 הוא הסיפורים, בכל וכמו קרה?" ״מה
 אז יודעת, לא את אם אז ״טוב, השיב:

 בקרבת שהיה המזל לך!״ אספר אני לא
 כמעט שושי כי בקבוק־מים, מקום

התעלפה.
 לפני קצת בבוקר, השני ביום

 לעשות נסעו ירושלים בית״ר ששחקני
הספיקו עוד בים־המלח, אמבטיות־בוץ

 אנא
 חצה לא
 מוטי את

בנית
 מחצה השבוע שהיה היחידי האיש

 לשחק יחזור לא איווניר שמוטי מכך
 האבא, אלא היה לא תל־אביב, במכבי
איווניר. אברהם

 החנויות, מרשת זה לאיווניר־האבא,
 קטן, היה כשמוטי עוד חלום. פעם היה
 כדורגל ישחק שבנו אבא־איווניר חלם

 תל־ מכבי מאשר יותר טוב במקום
 איפה אירופה. רצה אבא־איווניר אביב.

ומר מיקצועי, אמיתי, הוא שהכדורגל
כסף. הרבה וויחים

 החלום. לו התגשם העונה, בתחילת
 את קנתה ההולנדית רודה קבוצת
חגי היתה ובמישפחה הצעיר, איווניר

להס לילד לעזור להולנד נסעו הם גה.
 לרהט לעזור דירת לו לשכור תדר,
טוב. מכל לו שיהיה ולדאוג אותה

 הצעיר החליט שבועיים לפני אבל
 בהולנד, קר לו היה הביתה. רוצה שהוא

 עברית, שם מדברים שלא לו התברר גם
 הספסל על זמן יותר ישב הוא ובעיקר:

המיגרש. על שיחק מאשר
 חילוקי־דיעות, התגלעו במישפחה

 — אמיתי לסיכסוך כמעט שהגיעו
 מכבי חצה מוטי אירופה, רוצה האבא

ביניהם. שיכריע מי ואין תל־אביב,
ההולנדית הקבוצה פתרה השבוע

אכר
אותה!

 אבי בץ הברוגז כבר שנגמר למרות
 שנחתם ולמרות תל־אביב, למכבי כהן
 בשורות לשחק חזר ואבי החוזה כבר

 עחין אבי היום גם קבוצת״נעוריו,
כועס.

 שמכבי כך על ממורמר הוא למה?
 אותו למכור הסכימה לא תל־אביב

יודעים? אנחנו ואיך לרינג׳רס־גלזגו.
 טובים, חבחם עם בשיחות כי

 עם בלילה שישי יום של ובפגישות
 מכבי. הנהלת על מקטר אבי פיצוחים,

 ניהול דרך את בעיקר מבקר הוא
 אחד איש על הוא שלו הכעס הקבוצה.

 מכבי ראש יושב בוקשפן, אלדד בלבד:
 אירגון יושב־ראש גם שהוא תל־אביב,
 אלה יודעים אתם — העצמאים
במיסים. ברפורמה שתומכים

ב היא שבוקשפן טוען כהן אבי אז
 וטובות הטבות ממנו שמנע האיש עצם

הגאה.
 תל־ שמכבי ביקש אבי למשל: כמו,

הוא הפרישה שאחח לו תבטיח אביב

אמיץ
ץ1מח

למיגהש
 הפועל חלוץ בן־שיטרית, למיקי
 על לעשות מה הרבה אין תל־אביב,
 במקום משחק. בדיוק לא הוא המיגרש.

 תל־ ברחובות מזלו את מנסה הוא _זאת
אביב.

.5 בקו נהג־אוטובוס נבהל השבוע
מאחוריו ראה בראי, שהביט פעם בכל

 לבית־הכנסת ללכת לוי מישפחת בני
שני להם ניצלו בירכת״הגומל. ולהגיד
ילדים.

בחתונתם איוניר ומוטי עוסרה
המישפחתי הסיכסוך את פתרו ההולנדים

 היא המישפחתית. המחלוקת את
 להחזיר בהחלט מוכנה שהיא הודיעה

 חופן בעבור אבל הביתה, מוטי את
דיוק. ליתר דולר, אלף 140 דולרים.

 סכום שזה החליטו תל־אביב במכבי
 מוכשר שחקן עבור אפילו מדי, גבוה
 מכר מרוצה אברהם ואבא איווניר, כמו

מאוד.

כהן אבי
במיסים הרפורמה בגלל

 זה הוא ובוקשפן הקבוצה, את עהל
וטו. שהטיל

 אומרים החברים אבל חוזר״ יש אז
אותה. אכל שאבי

 הנהג. אותו ובתוכה המכונית אותה את
 אותו חסם המרכזית, לתחנה כשהגיע

בעיקבותיו. שדלק הנהג לפתע
 ומי ירדו הנוסעים עצר. האוטובוס

 נערה היתה מכולם יותר שהופתעה
 האוטובוס. מן שירדה ,19 בת יפהפיה

 יותר האוטובוס אחרי שעקב הנהג,
אותה. רק חיפש שעה, מחצי

 ראיתי אותך! הישגתי ״סוף־סוף
 עוקב כבר ואני לאוטובוס, עולה אותך

 את לקבל אפשר זמן. הרבה אחרייך
 בן־שיט־ שאג שלך?", מיספר־הטלפון

 וההמולה הרעש על מתגבר כשהוא רית
המרכזית. התחנה של

כל שלבחור לעצמה חשבה הנערה
 מגיע זאת בכל עקשן וכל־כך אמיץ בך

מיספר־הטלפון. את לו ונתנה—משהו
הש אמרו תל״אביב בהפועל אבל

 כל־כך היה בן־שיטרית שאם בוע,
 במיגרש, גם במטרה ודבק עקשן אמיץ,
 קצת במקום היום היתה הפועל אולי
בטבלה. טוב יותר

זו
? י

נת־דודה
 מכל יותר שמצטערים אלה הם מי

 נתניה, בית״ר של הרכש ששחקן
 צדקתם: נכון, עזב? קירט, שלמה

 להופיע נהג קירט הסיבה: האוהדים.
 מצטרפת כשאליו לאימוני-הקבוצה

 הם בלתי־מזוהה. ויפה, צעירה נערה
 של האמא בדיוק לא שהיא ידעו

 יפה שחרחורת אבל ילדיו. שלושת
בנתניה. זמן הרבה ראו לא כמוה

אמא בדיוק לא

בשו לשחק עבר כשקירט עכשיו,
הבולג האוהדים מחכים יפו, מכבי רות
 היתה שאולי או היפה. את לראות רים

נתניה? באיזור שגרה דודה בת רק זו
1■ אנטלר !מנית


